
 

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4  เคาน์เตอร์ F ประตู
ทางเขา้เบอร ์3-4 สายการบนิ JeJu Air (7C) โดยมเีจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และ
อ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระเช็คอนิ 

02.05 น. บนิลัดฟ้าสู ่กรงุโซล  โดยสายการบนิ JeJu Air เทีย่วบนิที7่C2204 
 

 

08.00 น. ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.กรณุาปรับนาฬกิาของ
ท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่าน
พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ หลังจากนัน้น าท่าน
ออกเดนิทางไปยังเมอืงพาจู พบกับสะพานแขวนที่ยาวทีสุ่ดใน
ประเทศเกาหลีสะพานแขวนมาจงัโฮซู (SUSPENSION 
BRIDGE OF MAJANGHOSU) สะพานแขวนแห่งนี้ เพิง่เปิดใหม่
ไดไ้ม่นานยังไม่เป็นที่รูจ้ักในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาตติอ้งเดนิ
เทา้เขา้ไปประมาณ 500 เมตร จะพบกับหอคอยตัง้ตระหง่านอยู่
เบื ้องหนา้ ก่อนจะถงึตัวสะพานจะมรีา้นกาแฟไวค้อยบรกิาร ส 
าหรับนักท่องเทีย่วที่อยากน่ังจบิกาแฟรับลมเย็นๆทีโ่ชยมาจาก
ทะเลสาบ ขวามือของรา้นกาแฟ จะเป็ นทางเดนิลงไปยังตัว

สะพาน ตรงคอสะพานทัง้สองฝ่ังดา้นซา้ยขวาจะมจีุดใหย้นืถ่ายรูปววิ สวยๆ สว่นใหญ่จะมแีต่คนเกาหลมีาเทีย่ว
พักผ่อนในวันหยุด ตัวสะพานมีความยาวถงึ 220 เมตร พื้ นตรงกลางสะพานฝ่ังนึงจะเป็นพื้นกระจกใสยาว
ประมาณ 100 เมตร สามารถมองเห็น ผนืน ้าสคีรามดา้นล่างได ้นอกจากชมววิทะเลสาบมมุกวา้งจากบนสะพาน
แลว้ ดา้นลา่งยงัม ีสะพานไมเ้ป็นทางยาวใหช้มธรรมชาตแิละเดนิลัดเลาะรมิฝ่ังทะเลสาบไดอ้กีดว้ย  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูโอซมัพลูโกกิ(1)  อาหารยอดนยิมอกีหนึง่ชนดิของ
ครวัเกาหลที าจากปลาหมกึน ามาผดักบัผกัตา่งๆ และวุน้เสน้ของเกาหล ีพอใหม้นี า้ขลุกขลกิ
เล็กนอ้ย ปรงุรสใหอ้อกรสหวานเล็กนอ้ย รบัประทานคูก่บัขา้วสวย และกมิจชินดิตา่งๆ 

บา่ย  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ทา่เรอืเฟอรร์ีข่า้มฟาก เพือ่ขา้มไปยัง เกาะนาม ิ
สถานทีแ่สนโรแมนตคิอกีแห่งหนึง่ส าหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อนๆ
หนึง่ในสถานที่ถ่ายท าละครเกาหล ีWINTER LOVE SONG หรอืเพลงรัก
ในสายลมหนาว เกาะนามมิรีูปร่างเหมอืนใบไมท้ีล่อยอยู่ทางตอนเหนือของ
แม่น ้าฮัน ณ ที่แห่งนี้ ท่านสามารถเช่าจักรยานหรอืมอเตอร์ไบท์เที่ยวรอบ
เกาะ เดนิเล่นชมสวนเกาหล ีหรอืคาราวะสสุานนายพลนาม ิและสามารถเดนิ
ผา่นกลางแมกไมแ้หง่สวนสนทีส่งูเสยีดฟ้าเพือ่สขุภาพ ผา่นดงตน้สน ดอกสน 
ตน้เกาลัด เลอืกน่ังทีม่า้น่ังขา้งชายฝ่ัง เพือ่ชมบรรยากาศโรแมนตกิใตเ้งาไม ้

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  เมนู Dakgakbi (ดกัคาลบ)ิ (2)  ไก่

บารบ์คีวิผดัซอส โดยเป็นการน าไก่  ลงผดัรวมกบัซอสพรกิแดงแบบ
เกาหล ีเวลารบัประทาน จะน าผกักาดเขยีว มาห่อรบัประทาน เสริฟ์
พรอ้มกบัเครือ่งเคยีง เชน่ โอเดง้ปรงุรส กมิจ ิหรอืน า้ซุปเย็น  

 พักที ่ Suwon : Samwon Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดับ 3ดาว 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้(3)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

น าทา่นเดนิทางไปที ่ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่เชญิ ลิม้รสสตรอเบอรร์ีข่อง
เกาหลสีดๆ ในบรรยากาศภายในไรส่ตรอเบอรร์ีอ่ยา่งแทจ้รงิ พบ
กับวถิชีวีติชาวไรส่ตรอเบอรร์ีข่องเกาหลวีา่มวีธิกีารปลกูอยา่งไร 
ใหไ้ดผ้ลสตรอเบอรร์ีท่ีข่นาดใหญเ่ป็นพเิศษ หวานหอม และชวน
น่ารับประทาน เป็นทีช่ ืน่ชอบของชาวเกาหลแีละชาวตา่งชาต ิและ
ยังเป็นผลไมส้ง่ออกของประเทศดว้ย ชมวธิกีารปลกูการดแูล
รักษา สามารถเลอืกชมิสตรอเบอรร์ีไ่ดจ้ากภายในไรไ่ด.้. และน า
ทา่นสู ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ซ ึง่ถกูขนานนามวา่ ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล ี
เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ทา่นจะได ้
น่ังกระเชา้ลฟิท ์และทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลก ทีน่ีท่า่นจะพบวา่เจา้ป่า

วนัที ่1     กรงุเทพฯ – อนิชอน                                                                                                        (-/-/-)                                                                                                   

วนัที ่2          อนิชอน – สะพานแขวนมจั่งโฮซ ู- เกาะนาม ิ  (-/L/D)                                                                                                                           

วนัที ่3        ไรส่ตรอเบอรี ่–  EVERLAND – โรงงานสาหรา่ย ท าคมิบับ+ชดุฮันบก – ศนูยส์มนุไพรโสมเกาหล ี                 
(B/L/D)                                                                                                                                                                     



สงิโต และเสอืดนิแดนแหง่เทพนยิาย และสนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปสวร ์รถไฟเหาะ หนอนสะบดั 
ชมสวนดอกไมซ้ ึง่ก าลังบานสะพร่ังอวดสสีนัเต็มสวน (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็น
สวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม - เดอืนมถินุายน เป็นดอกกหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกนัยายน เป็นสวน
ดอกลลิลี,่ เดอืนตลุาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ)  ชมกจิกรรมและการแสดงตา่งๆ ดว้ยบตัร
เขา้ชมแบบ ไมจ่ ากดัจ านวนรอบ 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูหมยูา่งเกาหล ี(4)  ตน้ต ารับอาหารเลือ่งชือ่ของประเทศเกาหลใีต ้เป็น
หมูย่างที่ผ่านการหมักจนไดท้ี่ น ามาย่างบนเตาถ่านรอ้นๆ สุกก าลังดี แลว้ตัดช ิน้พอค า รับประทานกับซอส, 
กระเทยีม, กมิจ ิและใชใ้บผักกาดหอมสดหอ่เป็นค าๆ คลา้ยเมีย่งค า แกลม้ดว้ยพรกิเกาหลเีม็ดโตสเีขยีวสด พรอ้ม
ขา้วสวยรอ้นๆ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

บา่ย จากนั้นน าท่านสู่โรงงานสาหร่าย ทุก
ท่านจะไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกับการ ท าคมิบบั 
(ขา้วหอ่สาหรา่ย) อาหารงา่ยๆๆ   ทีค่น
เกาหลีนิยม รับประท าน คิม แปลว่า 
สาหร่าย บับ แปลว่า ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ 
แลว้เคา้ก็จะหั่นเป็นชิน้ๆพอดีค า พรอ้มทั ้ง
สวม ชุดฮนับก  เป็นชุดประจ าชาติของ
เกาหลพีรอ้มถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ หลังจากนัน้น าท่านรูจ้ักและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหล ีหรอืราชาแห่งมวล
สมุนไพรโสมถูก น ามาใชเ้พื่อสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี  ในต ารายาแผนโบราณจนี ระบุว่าโสมเป็น
สมุนไพรที่ชว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด ชว่ยท าใหจ้ติใจสงบและเพิม่พละก าลังโดย
สว่นรวมสรรพคณุทางการแพทย ์ชว่ยบ ารงุหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิ  ประสทิธภิาพทางเพศ ลดและ
ป้องกันมะเร็ง และเร็วๆ นี้ โสมเกาหลอีาจจะไดจ้ดทะเบยีนมรดกโลก โดยองคก์ารยูเนสโก  ทุกวันนี้ผลติภัณฑ์
โสมเป็นสิง่ทีข่าดไมไ่ดส้ าหรับผูท้ีค่ านงึถงึสขุภาพในปัจจบุนั   

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนู บบิมิบับ(5)   บบิมิบับเป็นอกีหนึง่เมนู
ยอดนิยมที่คนเกาหลนีิยมทานกันมากที่สุด เนื่องจากท าง่ายๆ ในเวลา
อันรวดเร็ว มลีักษณะเหมอืนขา้วย าทีผ่สมผักตา่งๆ ดังนัน้คนไทยจงึเรยีก
อาหารเมนูนี้วา่ขา้วย าเกาหล ีวธิที าคอืน าขา้วสวยมาใสใ่นหมอ้ดนิทีร่อ้น
จัด พรอ้มสว่นผสมต่างๆ ไม่วา่จะเป็นเนื้อสัตว ์ผักสดชนิดต่างๆ ถ่ัวงอก
ลวก และโคชูจังหรือซอสเกาหลี รวมทั้งไข่ไก่คลุกเคลา้ใหเ้ขา้กัน 
รับประทานรอ้นๆ   

 พักที ่ Seoul : Inter City Hotel  หรอืเทยีบเทา่ ระดับ 3 ดาว 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้(6)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงรา้นเครือ่งส าอางยอดนิยม ของนักชอ้ปชาว
ไทยที่ COSMETIC OUTLET ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้กลับไปฝากเป็น
ของที่ระลึก อาทิเช่น  ROJUKISS, ครีมน ้ าแตก ซึง่ราคาถูกกว่าที่
เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย 
หลังจากนั้น น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยส์มุนไพรน า้มนัสนเข็มแดง  
เป็นผลติภัณฑ์ ที่สกัดจากน ้ามันสน ที่มสีรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย 
ลดไขมัน ชว่ยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายหลังจากนัน้
น าท่านรูจ้ักและเขา้ใจ หลังจากนัน้ท าท่านสู ่หมูบ่า้นบุกชอนฮนัอก 
(Bukchon Hanok Village) หรอืบางคนเรยีกว่า หมู่บา้นบุคชอน
ฮนัอก๊ เป็นอกีหนึง่สญัลักษณ์ของเกาหล ีทา่มกลางตกึรามบา้นชอ่งที่

ทันสมัยของกรุงโซลนัน้ หมูบ่า้นแห่งนี้ก็ยังคงรักษาอาคารบา้นเรอืนในสมัยโบราณ มกีลิน่อายของเกาหลใีนยุค
เกา่แก ่เหมาะส าหรับคนทีช่อบสถานทีท่อ่งเทีย่วเชงิประวัตศิาสตร ์หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอกถอืเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว

วนัที4่     ศนูยเ์ครือ่งส าอาง – ศนูยส์มนุไพรเข็มแดง – หมูบ่า้นบกุชอนฮัน – วดับงอนึซา –  ดวิตรีฟ้ร ี–  ตลาดเมยีงดง                                               
(B/L/-)         



อกีแห่งหนึ่งที่เมือ่นักท่องเที่ยวไดไ้ปเยอืนแลว้ จะไดพ้บกับบา้นของขุนนางระดับสูงของเกาหลีในสมัยก่อน 
ภายในหมูบ่า้นมอีาคารแบบดัง้เดมิของเกาหลกีวา่ 100 หลัง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูไกตุ่น๋โสม(7)  เป็นอาหารบ ารงุสขุภาพ เสริฟ์ในหมอ้ดนิทา่มกลางน ้า
ซปุทีก่ าลังเดอืดพลา่น คัดเลอืกไกข่นาด ก าลังเหมาะ     

บา่ย หลังจากนั้นน าท่านไปยัง วดับงอนึซา – Bongeunsa 
Temple เดิม ชื่ อ ว่ า วั ด ก ย อนซ อ งซ า(Gyeonseongsa 
Temple) ถูกสรา้งขึน้ในปี 794 ในราชวงศช์ลิลา กษัตรยิว์อง
ซอง (Weongseong) จากนั้นในปี 1498 สมเด็จพระราชนิ ี
Jeonghyeon ไดม้กีารบูรณะวัดแห่งนี้ข ึน้ใหม ่และเปลีย่นชือ่
เป็นวัดบงอนึซา น าท่านชอ้ปป้ิงปลอดภาษีที ่ดวิตรีฟ้ร ีชอ้ปป้ิง
สนิคา้แบรนดเ์นม  มากมาย อาท ินาฬกิา,แว่นตา,เครือ่งส าอางค,์
กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรอืจะเป็นโทรศัพทม์อืถอื ใหท้่านอสิระได ้
เลอืกซือ้อยา่งเต็มที ่    หลังจากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงตลาดดังทีสุ่ด
ของเกาหล ีตลาดเมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหากทา่นตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลเีป็นอยา่งไร กา้ว
ล ้าน าสมัยเพยีงใดท่านจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแหง่นี้พบกบัสนิคา้วัยรุน่ อาท ิเสือ้ผา้บรุษุ-สตร ีเครือ่งส าอางดังๆ อาท ิ
ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมายใหท้่านได ้
เลอืกซือ้ซึง่ราคาถกูกวา่ทีเ่มอืงไทย 2-3 เทา่ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศัย 

 พักที ่ Seoul : Inter City Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดับ 3 ดาว 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้(8) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพร ฮ็อกเกตนาม ู

ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึ  บนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ด
ของพันธุฮ์๊อตเกตนี้ ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นยิมน ามารับประทานเพื่อชว่ยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับ

แข็ง ไม่ถูกท าลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกคา้งจากอาหารและยา 
หลังจากนัน้ แวะชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสี

มว่ง พลอยแหง่สขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตาจนถงึสมีว่งไวน ์มเีสน่ห์
เยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ต่างหู และสรอ้ยขอ้มอื จากนัน้
อสิระใหท้่านเดนิชอ้ปป้ิงกันที่ ตลาดฮงอกิ ซึง่เป็นย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดังของเหล่าวัยรุ่น

เกาหล ีซึง่ฝ่ังตรงขา้มของยา่นนีเ้ป็นมหาวทิยาลัยฮงอกิ  พเิศษ!! ส าหรบัสาวก Harry Potter คาเฟ่ '943 
King’s Cross ชานชาลา 9 เศษสามสว่นสี'่คาเฟ่สไตลแ์ฮรี ่ทีย่กมาเอาใจแฟนคลับ  แฮรีพ่อตเตอร์
ถงึย่านฮงแดเลยค่าเฟ่ใหม่กลางใจกรุงโซลแห่งนี้ เพิง่เปิดใหม่แบบสด ๆ รอ้น ๆ เลยค่า ตัวรา้นจะมี
ทัง้หมด 4 ชัน้เลย แถมยังมมีมุถา่ยรูปเก ๋ๆ และพร็อพตา่ง ๆ มากมาย ไมว่า่จะเป็นชดุคลมุ หรอืผา้พันคอ
ของทัง้ 4 บา้นพรอ้มไมก้ายสทิธิ ์ใครเคยวาดฝันไวว้า่อยากอยูบ่า้นไหน ก็เลอืกใสไ่ดต้ามใจชอบเลยใคร
เป็นแฟนคลับแฮรี ่พอตเตอร ์หา้มพลาดเด็ดขาด 

 จากนัน้น าท่านสู่ TRICK  EYE  MUSEUM พพิธิภัณฑ์ศลิปะสามมติ ิตน้ฉบับของเกาหลี สถานที่ท่องเที่ยว
ยอดนยิมทีท่ัง้คนเกาหลแีละนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตเิดนิทางมาเก็บรปูภาพพรอ้มโพสท่าเก๋ๆ  กบัฉากสามมติ ิท าให ้
การเดนิชมนทิรรศการศลิปะไมใ่ชส่ ิง่ทีน่่าเบือ่และเขา้ใจยากอกีตอ่ไป น าท่านชม  ICE  MUSEUM เมอืงน ้าแข็ง
ทีม่ผีลงานศลิปะแกะสลักน ้าแข็งกวา่ 50 ช ิน้ รวมอยูใ่นทีเ่ดยีว พรอ้มจัดแสดงในแบบทีไ่มธ่รรมดา แต่จ าลองเป็น
เมอืงทีทุ่กอยา่งกลายเป็นน ้าแข็ง และเอาใจเด็กๆ ดว้ยสไลเดอรน์ ้าแข็ง และกจิกรรมอืน่ๆ อกีมากมาย ใหคุ้ณได ้
เดนิเที่ยวอย่างไม่รูส้กึเบือ่ อาท ิสัมผัสประสบการณ์น่ังรถลากกวางรูดอรฟ์ ทักทายลุงซานตา้ โพสท่าคู่กับนก
เพนกวนิขัว้โลก ส ารวจบา้นน ้าแข็งเอสกโิม เยีย่มชมปราสาทน ้าแข็ง ชมววิจากบนก าแพงเมอืง และลองเขา้พัก
โรงแรมทีท่กุอยา่งท าจากน ้าแข็ง  

วนัที5่     ศนูยส์มนุไพรฮอกเก นาม ู– พลอยแอมมาทสี  - ตลาดฮงอกิ – ‘943 King’s Cross - พพิธิภัณฑภ์าพ 3 มติ ิ+     
ไอซม์วิเซีย่ม – ชมซากรุะ สวนสาธารณะยออโีด – โซล ทาวเวอร ์- รา้นละลายเงนิวอน  
             สนามบนิอนิชอน – กรงุเทพฯ                                                                                          (B/L/-)                                                                                                                                                                                                 



เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู จมิดัก (9)  ไกอ่บซอี ิ๊ววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ 
เป็นไกผั่ดรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝร่ัง แครอท พรกิ และซอสด า เนือ้ไกท่ีน่ิม่ รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโลส้ตูรเกาหล ีทาน
กบัขา้ว หอมอรอ่ย รสเผ็ดถงึเครือ่ง 
บา่ย หลังจากนัน้น าทา่นสู ่สวนยออโิด (Yeouido Hangang 
Park) เป็นสวนสาธารณะรมิแม่น ้ าฮันกังที่ปกติจะเป็นสถานที่
พักผอ่นเดนิเลน่ ชลิๆรมิแมน่ ้า ซึง่จะมกีารจัดกจิกรรมมากมายในแต่
ละปี เชน่ เทศกาลดอกซากรุะบานในฤดใูบไมผ้ล ิ ใหทุ้กทา่นอสิระ

ในการเดนิชม  (ชมดอกซากุระ** โปรแกรมนีข้ึน้อยู่กับสภาพ
อากาศอาจมีการเปล่ียนแปลง**) หลังจากนัน้น าท่านยอ้นรอย
ละครดัง ชมววิกรงุโซล ณ โซลทาวเวอร ์“Witch You Hee” “Kim 
Sang Soon” “Boys Over Flowers หรอื F4 เกาหล”ี ณ เขานัมซาน-ภเูขาเพยีงลูกเดยีวใจกลางเมอืงหลวง กรุง
โซล 1 ใน 17 หอคอยเมอืงทีส่งูทีสุ่ดในโลก สงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ณ เขานัมซานใจกลางเมอืง
หลวง ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมอืงแบบรอบทศิ 360องศาและท่านสามารถคลอ้งกญุแจคู่รัก ตามความ
เชือ่ได ้(อสิระตามอธัยาศัย ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิทช์มววิ)    
และน าทา่นแวะ ซุปเปอรม์าเก็ต ซือ้ของ (ละลายเงนิวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมตา่งๆ ชอ็กโกแล๊ตหนิ ซเีรยีล
ช็อกโก  ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม 
เครือ่งส าอางโสม หมอนสขุภาพ กมิจ ิ เป็บโปโร ้(ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี เป็นตน้ 

 

 
 

19.30 น. เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิ JeJu Air เทีย่วบนิที ่7C2203  
 00.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺ 

อตัราคา่บรกิารเดอืนเมษายน 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 

          2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

15 – 19  เมษายน 2562 16,990.- 5,000.- 

16 – 20  เมษายน 2562 16,990.- 5,000.- 

17 – 21  เมษายน 2562 16,990.- 5,000.- 

 18 – 22 เมษายน 2562 16,990.- 5,000.- 

 19 – 23 เมษายน 2562 16,990.- 5,000.- 

 20 – 24 เมษายน 2562 16,990.- 5,000.- 

 21 – 25 เมษายน 2562 16,990.- 5,000.- 

 22 – 26 เมษายน 2562 16,990.- 5,000.- 

 23 – 27 เมษายน 2562 16,990.- 5,000.- 

 24 – 28 เมษายน 2562 17,990.- 5,000.- 

25 – 29  เมษายน 2562 17,990.- 5,000.- 

26 – 30  เมษายน 2562 17,990.- 5,000.- 

27 – 01 พฤษภาคม 2562 18,990.- 5,000.- 

                        
       ** รายการสแีดง เป็นวนัเดนิทางชว่งวนัหยดุ * 



 
อตัราคา่บรกิาร ** ไมม่รีาคาต ัว๋เด็ก ** 

หากจ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบ 25 ทา่น ทางบรษิทัขอเลือ่นการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

** เด็ก คอื อายตุ า่กวา่ 12 ปีบรบิรูณ์ ใหย้ดึตามเดอืนเกดิเป็นหลกั ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรานีร้วม 

 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ช ัน้ประหยดั  เสน้ทางตามทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรม  (ต ัว๋กรุป๊)  
 ค่าน ้าหนัก กระเป๋าสัมภาระเดนิทาง ตามที่สายการบนิก าหนดแต่ละเสน้ทาง  (ไม่เกนิ 30 กโิลกรมัเท่าน ัน้) โหลดใต้

เครือ่งบนิ ถอืขึน้เครือ่งได ้15 กโิลกรมั  
 คา่ธรรมเนยีม น ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิและภาษีสนามบนิทกุแหง่   คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯ 
 คา่โรงแรมทีพ่ัก ตามทีร่ะบใุนรายการ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)      คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่พาหนะเดนิทางระหวา่งน าเทีย่ว  ตามทีร่ะบใุนรายการ    คา่อาหารและเครือ่งดืม่ ตามทีร่ะบใุนรายการ  
 ค่าประกันอบุัตเิหตุในการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: ค่าประกันอบุติเิหตุ

ส าหรับเด็กทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายมุากกว่า 70 ปี ทางบรษัิทประกันฯจะชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่
ของสญัญาฯ)  (กรณีสง่จอยหนา้รา้น) 

 
อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว นอกเหนอืจากรายการทวัรร์ะบไุว ้ เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่,คา่ซกัรดี,คา่โทรศัพท,์คา่มนิบิารแ์ละทวีชีอ่ง

พเิศษ ฯลฯ  
 คา่ทปิบรกิาร ส าหรับพนักงานบรกิาร เชน่ คา่ทปิคนขบัรถ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ คา่ทปิพนักงานเสริฟ์ พนักงานยกกระเป๋า  
 คา่ธรรมเนยีม น ้ามนัเชือ้เพลงิและภาษีสนามบนิทีท่างสายการบนิอาจเรยีกเก็บเพิม่ตามภาวะอตัราแลกเปลีย่น  
 คา่ภาษีตา่งๆ หกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีทีล่กูคา้ตอ้งการใบก ากบัภาษี)  
 คา่ปรับ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระเดนิทางทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด   
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหต:ุ คา่ประกนัอบุติเิหตุ

ส าหรับเด็กทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 2 ปี และ ผูใ้หญอ่ายมุากกวา่ 70 ปี ทางบรษัิทประกนัฯจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่
ของสญัญาฯ)  (กรณีเหมาตดักรุป๊) 

 

ราคาทวัรน์ ีไ้มร่วมทปิ พนกังานขบัรถ,  ไกดท์อ้งถิน่  และหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

คา่ทปิ จ านวน 40,000 วอน  *กรณุายืน่คา่ทปิใหก้บัหวัหนา้ทวัรท์ ีส่นามบนิ (วนัแรก)  

 
วธิกีารช าระเงนิ กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ  5,000 บาท (ชว่งเทศกาล 10,000 บาท) 
  แฟกซห์รอือเีมล ์หนา้หนังสอืเดนิทาง (Passport) ของผูเ้ดนิทาง (หนงัสอืเดนิทางมอีายกุารใชง้าน 6  เดอืนขึน้ไป) 
 คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื บรษัิทฯขอเก็บคา่ทัวรท์ัง้หมด กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันท าการ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ 

1. ทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทัง้ของทางประเทศไทยและเกาหล ีปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงของทา่น ถอืเป็นเหตผุล
ทีอ่ยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของทางบรษัิท ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะคนืคา่ใชจ้า่ย ใดๆ ทัง้ส ิน้แกท่า่น  
2. โปรแกรมทัวรเ์กาหล ีจะเป็นโปรแกรมทีจ่ะตอ้งลงรา้นชอ้ปป้ิง หากท่านไมป่ระสงคท์ีจ่ะเขา้ ท่านจะตอ้งจา่ยเงนิค่าไมเ่ขา้
รา้น ใหก้บัทางรา้นคา้ รา้นละ 100 USD/ทา่น 
3. กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทาง เป็นกรุ๊ปดูงาน หรอื กรุ๊ปนักศกึษา ซึง่ไมไ่ดม้กีารแจง้มากับทางบรษัิทฯ ไวก้อ่นท าการจองทัวร ์ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิด์ าเนนิการเก็บเงนิเพิม่กบัทางลกูคา้โดยตรงทีเ่กาหลทัีนท ี 
4.เมนูอาหารทุกมือ้ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ ทางบรษัิทจะจัดเป็นเมนูตามปกต ิหากท่านไม่สามารถทานได ้เช่น 

ทานเจ, มังสวรัิต,ิ อาหารอสิลาม หรอืแพอ้าหารชนดิอืน่ๆ กรณุาแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบทันทตีัง้แตจ่องทัวร ์



 
การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  
 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลส าคัญ จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมด หากไม่ไดป้ฏบิัตติาม

เงือ่นไขตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุว ้    
 ชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตอ่เนือ่ง  ตอ้งแจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วัน ท าการหรอืกอ่นหนา้นัน้  
 การยกเลกิจะ ตอ้งแจง้ทางบรษัิท  กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ท าการหรอืกอ่นหนา้นัน้คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 ยกเลกิการ เดนิทางภายใน 30 วัน  คดิคา่ใชจ้า่ย 50 เปอรเ์ซน็ตข์องราคาทัวรใ์นทกุกรณี 
 ยกเลกิการ เดนิทางภายใน 15 วัน  ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคี่ามัดจ าทีพั่กโดยตรง

หรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ และไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ 

 

เง ือ่นไขอืน่ๆ 
- รายการทัวรส์ามารถปรับเปลีย่นการเดนิทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ แต่ทางบรษัิทจะยังคง

รักษาผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสิง่ส าคัญ 
- บรษัิทฯรับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามถอืเป็นเหตุผลซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คืนเงนิบางส่วนหรอืทัง้หมดหากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไม่
สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทัวรท์่านอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตาม
โปรแกรมทีว่างไว ้แตท่างตัวแทนบรษัิทฯจะท าหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิตอ่และชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะๆ 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้  ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัยตา่งๆ เชน่ การยกเลกิหรอืการล่าชา้
ของสายการบนิ, อบุัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจราจรตดิขัด หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้
เหนอือ านาจการควบคมุของบรษัิทฯ และเจา้หนา้ทีนั่น้ๆ ทีจ่ะสง่ผลท าใหเ้สยีเวลาในการทอ่งเทีย่วตามรายการทัวร ์ผูเ้ดนิทาง
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ไมว่่าในกรณีใดๆทัง้สิน้ ทัง้คา่เสยีเวลา ค่าเสยีโอกาส คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ้่ายทีบ่รษัิท
จา่ยไปแลว้ เป็นตน้  

- กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น เมือ่ท่านตก
ลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทถอืว่าทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้
หมดแลว้  

 
 
- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
- ถา้กรุ๊ปทีท่่านจองทัวรไ์ว ้ไม่สามารถออกเดนิทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ครบจ านวนตามทีก่ าหนดไว ้หรอืสายการบนิ

แจง้ยกเลกิบนิ ทางบรษัิทจะคนืเงนิคา่ทัวรใ์หท้า่น แตท่างบรษัิทจะขอหักเงนิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  เชน่ คา่ธรรมเนียมในการ
ยนืขอวซีา่ของประเทศทีท่า่นจะเดนิทาง  (ถา้โปรแกรมทีท่า่นเดนิทางจะตอ้งยืน่ขอวซีา่) 

- อตัราคา่บรกิารคดิค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น
คา่บรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาคา่ตัว๋ เครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกนัภยั คา่ธรรมเนยีมน ้ามนั หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิ
บาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้ันทีค่ณะจะเดนิทาง 

- เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิชดุนีเ้ป็นตั๋วราคาพเิศษ (ตัว๋กรุ๊ป) ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบไุวบ้นหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ
หรอืเปลีย่นแปลงใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้ทางบรษัิทไดด้ าเนนิการออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้นัน้ ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลง
รายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้(ยกเวน้บางสายการบนิ ทีส่ามารถเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้เมือ่ทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลงรายชือ่ผู ้
เดนิทางหลังจากออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการ ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัสายการบนิเทา่นัน้) 

- บรษัิทฯท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการสญูหายของ
สมัภาระ 
ระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่วในระหวา่งการ ทอ่งเทีย่วนี ้ หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่
ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารไดห้ากทา่นไม ่ เดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ ตั๋ว
เครือ่งบนิขากลับซึง่ยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิไดค้า่บรกิารที ่ทา่นช าระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด 
และทางบรษัิทฯไดช้ าระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กนั ดงันัน้หากทา่นมเีหตอุนัใดทีท่ าใหท้า่นไมไ่ด ้
ทอ่งเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการ ทีร่ะบไุว ้ ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ดบ้รษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวร์
ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะยดึถอืและค านงึถงึ ความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของ
ลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 

 

 


